Aan de secretaris Oekraïne Zending,
Ter attentie van H.L. Heeres, Ermelo.
Per mail: secretaris@oekrainezending.nl

Ede, 16 juni 2018.

Geachte secretaris,
De kerkenraad van de GKv Ede-Noord heeft - als lidkerk van de Oekraïne Zending en als lidkerk
van de Zuid India Mission - ons verzocht om het volgende bij u onder de aandacht te brengen.
De vrijgemaakte kerk van Ede Noord is al jaar en dag betrokken bij Oekraïne Zending. Vanuit de
gemeente is er – zeker ook de laatste vijf jaar - veel uitwisseling met Oekraïne: predikanten
zoals Murza gaan voor in onze gemeente, er was afgelopen jaar een zendingsdag waar een
live-verbinding met Oekraïne was, en gemeenteleden zijn in de zomermaanden nogal eens –via
You See of op eigen gelegenheid - te vinden in Oekraïne waar jeugdkampen worden begeleid
en gemeenten worden bezocht. Kortom, veel betrokkenheid.
Vanaf 1990 is er, bovenop de Oekraïne Zending, een partnerschap met de South India
Reformed Churches. Onze gemeente vormt, samen met de gemeenten van Ede-Zuid en
Wageningen, de RSV Zuid-India Mission. Er zijn derhalve ook gemeenteleden die zich meer op
de Zuid India richten. Uit India komen predikanten hierheen, er zijn bestuursleden die
daarheen reizen voor bemoediging en het bestuurlijk onderhouden van de
partnerschapsrelatie met de kerken in Zuid India, en predikanten uit Nederland verzorgen
jaarlijks een theologische conferentie. Het werk in Zuid India breidt zich sterk uit doordat
andere presbyteriaans-gereformeerde kerken partnerschap zoeken; zo is onlangs een
partnership aangegaan met Anugraha Presbyterian Church.
Voor onze kerkelijke gemeente is het een vreugde om die betrokkenheid te hebben op zowel
Oekraïne als op Zuid-India. En de daarbij behorende financiële belasting is nooit een
onderwerp van vragen of kritiek geweest; de gemeente kan de quota opbrengen.
Voor uw inzicht: het quotum voor Oekraïne Zending is jaarlijks €18.500, het quotum voor Zuid
India Mission €3.800, bij elkaar €22.300 per jaar.
De Raad van de GKv Ede-Noord ziet, gezien de noodzakelijke uitbreiding van het werk in
Zuid-India, graag dat het budget van Zuid-India Mission groeit. Omdat we als gemeente lid zijn
van twee RSV’s is verhoging van het totale quotum niet een optie. En omdat de RSV Zuid-India
maar een zeer kleine RSV is, zit er verder niet veel rek in het budget en zal groei van het budget
wel bij de drie gemeenten vandaan moeten komen.
Verder zouden we, zoals boven gemotiveerd is, van beide zendings/mission organisaties deel
willen blijven uitmaken.
Daarom stellen we voor –zonder onze totale zendingsbijdrage te verminderen – de quota van
Oekraïne Zending en Zuid India Mission gelijk te trekken en in balans te brengen.
Dat wil zeggen dat de quotumverdeling wordt zoals hieronder weergegeven.

Oekraine Zending
Zuid India Mission

Begroting 2018
€ 18.500
€ 3.800
€ 22.300

2019
€ 11.150
€ 11.150
€ 22.300

We vragen u in te stemmen met de vermindering van het quotum voor Oekraïne Zending van
€18.500 naar €11.150. De ontstane ruimte zal ten goede komen aan Zuid India Mission.
Tegen de achtergrond van de herijking van uw beleid zal de stap naar instemming weinig
moeite kosten. Zuid India Mission is een heel klein RSV (drie lidkerken) en heeft een kleine
reservepositie die niet meer is dan €15.000; u zult begrijpen dat het voor Zuid-India Mission
een uitkomst zal zijn wanneer de vermindering van het quotum al in 2018 zou ingaan.
We zien uit naar uw reactie.
Op verzoek van de kerkenraad van Ede-Noord neem ik als plaatselijke afgevaardigde van
Zuid-India Mission het initiatief dit verzoek aan u te richten.
In Christus verbonden,
Jan de Jong, Zuid-India Mission.
Jandejong53@gmail.com
06-2299 4647
cc scriba Ede-Noord; secretaris Zuid India Mission

Op 26 jun. 2018 om 23:02 heeft Secretaris Oekrainezending.nl <secretaris@oekrainezending.nl> het
volgende geschreven:
Geachte broeder Jan de Jong,
De inhoud van uw brief van 17-6-2018 is besproken in de vergadering van het bestuur van de
Oekraïne Zending van 20-6-2018.
Het bestuur is dankbaar voor uw betrokkenheid in de Missionaire taken van de kerken. Hij heeft ook
begrip voor de situatie in uw gemeente (Ede-Noord), dat het deelnemen in en steunen van twee
zendingsdoelstellingen financieel een niet geringe druk met zich meebrengt.
In uw brief geeft u aan dat u op zoek bent naar een balans in de financiële lasten - voor de gemeente
Ede-Noord- tussen Oekraïne Zending en Zuid India Oost. U stelt voor dit te realiseren door
vermindering van het quotum voor de Oekraïne Zending.
Een voorstel, zoals u hebt ingediend behoort behandeld te worden op de Algemene Vergadering van
de kerken in Gelderland en Flevoland.
Wij hebben een door de Algemene Vergadering vastgestelde begroting, gebaseerd op huidige
werkzaamheden en toekomstige plannen. Wij rekenen op de afgesproken bijdragen van de kerken,
ook van Ede-Noord. Er zijn wel belangrijke veranderingen op komst, maar er is nog geen duidelijkheid
over het vervolg. Ook niet ten aanzien van een duidelijke vermindering van de financiële lasten
(benodigde financiën) op korte termijn.
Een vermindering nu al (u noemt 2018) van gevraagde bijdragen van de deelnemende kerken is niet
verstandig. Door deze opstelling legt u druk bij andere deelnemende kerken.
Om die reden kan het bestuur van de Oekraïne Zending niet instemmen met de door u voorgestelde
vermindering in de bijdrage aan de Oekraïne Zending.
Wij zijn wel bereid hierover met u een gesprek te hebben.

Wij doen er alles aan om kerken te laten meedenken over de toekomstige ontwikkelingen. Sinds
enige tijd werken wij met alle betrokken, in Nederland en Oekraïne, aan het ontwerp van een herzien
beleidsplan.
Het voornemen is dit beleidsplan te presenteren in de Algemene Vergadering van 3 november 2018.
Ter ondersteuning van deze door het bestuur gegeven reactie voeg ik hierbij Het Akkoord van
Samenwerking Oekraïne Zending. Ter realisering van de doelstelling hebben de kerken deze
gezamenlijke taak op zich genomen, met de daarbij afgesproken regeling hoe de kerken daarin met
elkaar willen omgaan.
Met vriendelijke groeten,
H.L. (Heeres) Heres
secretaris Oekraïnezending a.i.
0341 553545

De regeling volgt hieronder

